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Жывёльны свет Беларусі. 
Прыродаахоўныя 

тэрыторыі 



План лекцыі 
 

1.Фарміраванне фауністычных комплексаў. 

2. Відавы склад фауны. 

3. Сучасныя фауністычныя комплексы. 

4. Структура прыродаахоўных тэрыторый 
Беларусі. 

5. Запаведнікі і нацыянальныя паркі. 

6. Заказнікі і помнікі прыроды. 

7. Перспектывы пашырэння экалагічнай 
сеткі. 

 



Фарміраванне фауністычных 
комплексаў 

 1. Таманскі комплекс – Брэсцкае прадледавікоўе - 
субарктычныя і арктычныя ўмовы 

2. Тыраспальскі комплекс - Нараўскі, белавежскі, 

бярэзінскі гарызонты. Вымерла большасць жывёл пліацэна. 

3. Сінгільскі комплекс - александрыйскае міжледавікоўе  

4. Хазарскі комплекс – прыпяцкі час - відавая беднасць 
фауны 

5. Верхнепалеалітычны (мамантавы) комплекс - верхні 

плейстацэн (муравінскае міжледавікоўе, паазерскі) 

6. Сучасны этап (галацэн) 

 



Трогонтерий 

Насарог Мерка Слон Вюста 

Пячорны леў Трагантэрый 



даўгарогі алень                    пячорны мядзведзь  



Шарсцісты насарог 

Трагантэрыявы 
слон 



Структура фауны Беларусі. 

467 віды пазваночных жывёл 

1. Млекакормячыя  - 6 атрадаў, 21 сямейства, 
45 родаў,                76 відаў   

15 драпежных: буры мядзведь, воўк, рысь, лісіца; 

5 парнакапытных: лось, зубр, алень высакародны, кабан, 
казуля; 

11 насякомаядных: вожык, крот, буразубка, кутора і інш.; 

2 зайцападобных: заяц бяляк і русак; 

26 грызуноў: бабёр рачны, вавёрка звычайная, 4 віды 
сонь, пацук, андатра, суслік еўрапейскі, хамяк 
звычайны 

17 кажаноў (лятучых мышэй). 

 1,5 % сусветнай фауны, 70 % ад фауны Украіны, 
115 % - ад фауны Літвы. 

 



Структура фауны Беларусі. 

2. Птушкі – 19 атрадаў і 309 відаў  

227 відаў гняздуецца на тэрыторыі Беларусі; 

82 віды – транзітныя: 

28 – сустракаюцца пад час міграцый; 

45 – залятаюць выпадкова; 

9 – прылятаюць на зімоўку. 

(Рэлікты старажытнай фауны: гагара 
чорназобая, курапатка белая, ржанка 
залацістая, аўдотка, драфа, лунь і інш.) 

112 відаў з атрада вераб’іных 

 



Структура фауны Беларусі.  

3.  Рыбы – 60 відаў (49 відаў мясцовых, 11 – 
акліматызаваных і інвазійных) – прадстаўляюць 15 + 
4 сямействаў. 

 
4. Земнаводныя – 12 відаў  ( 2 віды трытонаў і 10 

відаў бязхвостых). 
 
5. Паўзуны – 7 відаў ( балотная чарапаха, медзянка, 

вераценіца, вуж, гадзюка,  2 віды яшчарак). 
 
6. Кругларотыя – 3 віды. 
 
Безпазваночныя – больш за 30 тысяч відаў 

(прасцейшыя, чарвякі, малюскі, ракападобныя, 
павукападобныя, насякомыя (70 % фауны РБ) і г.д.). 



Тыпы фаун 

1. Таёжная, сібірская фауна – лось, заяц-
бяляк, рысь, чорны тхор, буры мядзведзь, 
гарнастай, вавёрка, воўк, глушэц, цецярук, 
рабчык, крыжадзюб, сініца і інш. 

 
2. Фауна шыракалістага лесу, еўрапейская – 

зубр, казуля, дзік, куніца лясная, вожык 
звычайны, соні, галубы, дзятлы, совы, салавей, 
дрозд, паўзуны, земнаводныя, рыбы і інш. 

 
3.  Стэпавая, міжземнаморская фауна – заяц-

русак, хамяк, суслік, буразубка, палёўка, 
жаваранкі, шэрая курапатка, удод, перапёлка, 
балотная чарапаха і інш. 



Занальная прыналежнасць 
 Галарктычнае царства 

 Палеарктычнае падцарства 

 Еўрапейска-Cібірская вобласць 

 Еўрапейска-Обская падвобласць 

 3 зоагеаграфічныя раёны: 

Паўночны Азёрна-Двінскі; 

Пераходны Нёманска-Бярэзінска-Сожскі; 

Палескі (заходні, цэнтральны і ўсходні 
падраёны) 





Жывёльны свет 

Змяненні відавога складу фауны. 

Зніклі за 300-400 гадоў: 

- тарпан, еўрапейскі тур, высакародны алень, 
лань, собаль, расамаха, лясны кот, хахуля;  

- ружовы пелікан, стрэпет, турпан, коўніца;  

- рускі асётр, сёмга, кумжа, сіг, бялуга; 

У Чырвонай кнізе (3 выданне) – 189 відаў 
жывёл: млекакормячыя – 17 відаў (+4,-1); 
птушкі – 72 (+16,-19); рыбы – 10 (+5); 
земнаводныя і паўзуны  - 4 (+1) 



Жывёльны свет 

Акліматызаваныя віды: 

Млекакормячыя – 9 відаў:  

Алень высакародны, андатра, янот-паласкун, 
янотападобны сабака, амерыканская норка і 
інш.  

11 відаў рыб: сярэбраны карась, амурскі 
сазан, чудскі сіг, сомік амерыканскі і інш. 

Адвольная акліматызацыя (інвазійныя віды): 

Каларадскі жук, ратан і інш. 





Фауністычныя комплексы  

1. Лясоў (найбольш багаты і разнастайны, асабліва 
шыракалістыя і яловыя лясы): 

У лясах розных тыпаў: вавёрка звычайная, вавёрка-
палятуха, буразубкі, заяц-бяляк, куторы малая і 
звычайная, мядзведзь буры, лось, рысь і інш. 

У шыракалістых лясах: зубр еўрапейскі, кабан, 
алень высакародны, куніца лясная, соні, тхор 
лясны. 

Больш за 35 % птушак, яшчэ 14 % на ўзлеску і ў 
хмызняках (атрады дзятлападобных, 
сокалападобных, вераб’іных, зязюлепадобных і 
г.д.) 



Фауністычныя комплексы 

2. Палёў і лугоў (рэзкая змена па сезонах 
года) 

Прадстаўнікі стэпавай і лесастэпавай 
фауны: заяц-русак, суслік рабы, хамяк 
звычайны, тхор, гарнастай, мышы, 
палёўкі, белазубка і інш. 

Сухія адкрытыя ўчасткі палёў і лугоў – менш 
за 6 % фауны птушак: жаўрукі, перапёлкі, 
ржанкападобныя  

 

 



Фауністычныя комплексы 

3. Балот (аднастайная, балотныя птушкі, 
земнаводныя і паўзуны). 

Млекакормячыя мігрыруюць у балоты 
летам з-за рэкрэацыйнай нагрузкі на 
лясы. 

Птушкі ржанкападобныя, буслападобныя 
(чаплі, журавы, кулікі, качкі і г.д.) 

 



Фауністычныя комплексы 

4. Вадаёмаў і іх узбярэжжаў (рыбы, 
вадаплаваючыя птушкі, млекакормячыя 
ўзбярэжжаў). 

34 віды качкавых, 58 відаў 
ржанкападобных, шматлікія драпежныя 
птушкі, стрыжы, зімародкі. 

Бабры, андатры, выдры, янот-паласкун 

 



Фауністычныя комплексы 

5. Паселішчаў чалавека (грызуны, 
птушкі) 

Мышы, пацукі, рукакрылыя, вожыкі, 
краты, тхары; 

Вераб’і, вароны, галкі, галубы, ластаўкі, 
шпакі, буслы, сарокі і інш. (больш за 8 
% птушак РБ) 

 



Жывёльны свет 

Групоўка жывёл па прамысловай значнасці. 

Прамысловыя млекакормячыя – 20 відаў (27 
%). 

1 група – шырака распаўсюджаныя прамысловыя 
віды (лось, дзік, зайцы, ліса, чорны тхор, казуля, 
прамысловыя птушкі). 

2 група – віды з абмежаваным паляваннем (бабёр, 
норка, ласка, гарнастай). 

3 група – віды, занесеныя ў Чырвоную кнігу. 

4 група – акліматызаваныя віды  

5 група – віды прама, альбо ўскосна шкодныя для 
чалавека (мышы, палёўкі, пацукі і інш.). 



Прамысловыя жывёлы 

 Паляўнічая гаспадарка РБ (на 
1.01.2012 г.) падзелена на 261 субъект 
гаспадарання,; 

 агульная плошча - 167 119 км2 (80,5 % 
ад плошчы РБ) 

 

 

 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 

На 1.01.2012 г. – 1302 аб’ектаў (1476 – 2008 г.), 
агульнай плошчай 1591,9 тыс.га 

1577,8 тыс. га – (2008) 7,6 % ; 
1675 тыс.га (2007) 8 % плошчы РБ;  
Рэспубліканскага значэння – 396  
394 (2008 г.) ; 446 (2007 г.) аб’ектаў, плошчай 

1317,9 (1258) тыс. га (6,4 % 6,1 %) 
Запаведнікі – 1 (80,2 тыс.га) 
Нацыянальныя паркі – 4 (400,7 тыс.га) 400,7 – 

2008 г. 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 

Заказнікі – 85 (было 99)  
31 (29) ландшафтных – 643,7 тыс.га,  
39 (52), біялагічных,  
15 (18) гідралагічных)  
(849,1 (936) тыс.га) – 4,1 % РБ, 53,3 % ААПТ 
Помнікі прыроды  – 306 (337) (16,5 тыс.га з 

мясц.) 
 

 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 

Заказнікі мясц. значэння – 332 (428)  
плошча - 245,3 тыс.га  (295) 

Помнікі прыроды мясц. значэння –  574 
(489 – в 2010 г.) (576) (16,5 тыс.га) 

 



 Заказники местного

значения

15,4%

 Заказники

 республиканского

значения

53,3%

 Памятники природы

 республиканского и

местного значения

1,0%
Заповедник, 

национальные 

парки

30,2%

Структура ААПТ Беларусі ў 2012 г. 





Прыродаахоўныя тэрыторыі 

Бярэзінскі біясферны запаведнік 
Заснаваны ў 1925 г. для аховы і развядзення каштоўных птушак і 

дзікіх жывёл, у першую чаргу баброў.  
У 1978 г. атрымаў статус біясфернага.  
Плошча 80,211 тыс. га і размешчаны на мяжы Віцебскай і Мінскай 

абласцей  
Цэнтр запаведніка – у вёсцы Домжарыцы Лепельскага раёна.  
Верхнебярэзінская нізіна з унікальнымі комплексамі балот, масівамі 

чорнаальховых лясоў. 
Больш за 50 невялікіх забалочаных рэк і ручаёў (Бярэзіна).  
Буйнейшыя азёры – Палік, Плаўна.  
Каля 10 % тэрыторыі - адкрытыя балоты. 
Больш за 80 % - лес, пераважна хваёвы.  
У фауне больш чым 50 відаў млекакормячых, амаль 200 відаў 

птушак і звыш 30 відаў рыб.  
Больш за 30 відаў раслін і каля 10 відаў жывёл  занесены ў 

Чырвоную кнігу. 
 



Бярэзінскі запаведнік 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 

НП Белавежская пушча 
Створаны ў 1991 г. на базе запаведніка (паляўніча-запаведнай 

гаспадаркі) 1939 г. 
Плошча – 87 363 га на мяжы Брэсцкай і Гродзенскай абласцей.  
Цэнтр – вёска Камянюкі Камянецкага раёна.  
Абсалютна запаведная зона НП занесена ЮНЕСКА у Спіс сусветнай 

спадчыны і мае статус біясфернага запаведніка.  
Апошняе прыроднае месца пражывання самага буйнога прадстаўніка 

еўрапейскай фауны – зубра. 
Займае ўзгорыстую раўніну.  
Буйнейшыя рэкі Нараў і Лясная адносяцца да басейна Заходняга Буга.  
Асаблівасць глебавага покрыва - наяўнасць бурых лясных глеб. 
Флора больш за 840 відаў сасудзістых раслін і амаль столькі ж імхоў, 

лішайнікаў і грыбоў.  
90 % тэрыторыі НП - хвойна-шыракалістыя лясы. Лясы адносяцца да 

старэйшых у Еўропе. Узрост бароў дасягае 180 – 200 гадоў, а дуброў 
нават 180 – 220 гадоў.  

Фауна - амаль 60 відаў млекакормячых і больш чым 200 відаў птушак.  





Прыродаахоўныя тэрыторыі 
НП Браслаўскія азёры 

Створаны ў 1995 г. Размяшчаецца ў межах Браслаўскага раёна 
Віцебскай вобласці.  

Цэнтр – у г. Браслаў.  
Плошча - 69 115 га. 
Асноўная мэта стварэння – захаванне унікальных прыродных 

комплексаў Браслаўскай азёрнай групы.  
На поўначы - камава-марэнныя ландшафты з узгорыстым 

рэльефам; на поўдні - азёрна-ледавіковыя нізіны.  
Рэкі і ручаі басейнаў Друйкі і Дзісны.  
Браслаўская група азёр - больш за 30, плошчай 114 км2. 
Флора - больш чым 500 відаў сасудзістых раслін. 
50 % НП - хваёвыя лясы, на забалочаных участках – 

бярозавыя і шэраальховыя.  
З рэдкіх жывёл - рысь, барсук, буры мядзведзь.  



Прыродаахоўныя тэрыторыі 
НП Прыпяцкі 

Створаны ў 1996 г. Узнік на базе аднайменнага ландшафтна-гідралагічнага 
запаведніка, утворанага ў 1969 г.  

Знаходзіцца ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, на правым беразе ракі 
Прыпяць у міжрэччы Сцвігі і Убарці. 

Плошча - 82 254 га.  
Асноўная мэта стварэння – захаванне унікальных прыродных комплексаў 

Палесся і вывучэнне змен у прыродзе ў сувязі з меліярацыяй зямель.  
Адміністрацыйна-гаспадарчы і навуковы цэнтр у в. Ляскавічы. 
Рэльеф - плоскія нізіны.  
Гідраграфічная сетка рэдкая. У пойме Прыпяці шмат азёр старычнага 

паходжання.  
Амаль 60 % тэрыторыі - балоты і забалочаныя лясы.  
У глебавым покрыве шмат тарфяна-балотных глеб. 
Флора - каля 800 відаў сасудзістых раслін.  
Хваёвыя лясы, карэнныя бярэзнікі, унікальныя поймавыя дубровы і зараснікі 

вярбы.  
Жывёльны свет - 50 відаў млекакормячых, звыш 250 відаў птушак, большасць 

земнаводных і паўзуноў. Водзяцца балотная чарапаха, бязногая яшчарка.  
У вадаёмах водзіцца 36 відаў рыб (сом, сцерлядзь, судак). 



Прыпяцкі НП 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 
НП Нарачанскі 

Створаны ў 1999 г.  
Размешчаны на поўначы Мінскай вобласці, пераважна ў Мядзельскім 

раёне. 
 Навуковы цэнтр – курортны пасёлак Нарач.  
Плошча 94 000 га. 
 Аснова НП - Нарачанская група азёр. Значную плошчу займае 

рэкрэацыйная зона. 
Рэльеф - Нарачана-Вілейская раўніна з марэннымі градамі (Свірская).  
Густая рачная сетка (Нарачанка, Страча, Свір з хуткім цячэннем - 

прытокі Віліі. Нарачанская група азёр уключае Нарач, Мястра, 
Баторына, Белае плошчай каля 100 км2. На захадзе - азёры Свір і 
Вішнеўскае, «Блакітныя азёры»: Балдук, Глубля, Глубелька.  

Расліннасць. Большая частка НП - хваёвыя бары.  
Аснова жывёльнага свету - лясныя віды жывёл: лось, дзік, казуля, заяц, 

воўк, ліса, еўрапейская норка, рысь.  
Акрамя шырока распаўсюджаных па рэспубліцы рыб, тут сустракаюцца 

вугор, кумжа, ліпень, стронга ручаёвая, рыбец, ласось. 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 

Заказнікі 

Ландшафтныя: 31 – звыш 500 тыс га, 
(Сярэдняя Прыпяць і Альманскія балоты 
маюць плошчу звыш 90 тыс. га., Асвейскі, 
Налібоцкі)  

Біялагічныя: 39 – звыш 200 тыс га 

Гідралагічныя: 15 - звыш 100 тыс га 
(Выганашчанскае, Астравы Дулебы, Ельня 
– звыш 20 тыс га)  



Альманскія балоты 



Гідралагічны заказнік 
Выганашчанскае 



Гідралагічны заказнік Ельня 



Прыродаахоўныя тэрыторыі 

Помнікі прыроды 

1. Геалагічныя (212): валуны, скопішчы 

валуноў, геалагічныя агаленні, формы рэльефу, 
дзюны, грады, пагоркі, берагавыя ўступы, 
кангламераты. 

2. Батанічныя (89): рэдкія і старыя дрэвы (дубы, 

піхты, ліпы, елкі, букі, хвоі), паркі, дэндрарыі, 
арэалы рэдкіх раслін 

3. Гідралагічныя (5): крыніцы 



Перспектывы пашырэння сеткі 
ААПТ 

10 % - аптымальная плошча ААПТ для РБ 

Брэсцкая і Віцебская – больш 20 % 

Магілёўская – 5 % 

Заказнікі рэспубліканскага значэння 

Брэсцкая – 71,9 %  

Віцебская і Гродзенская – каля 50 %; 

Гомельская – 41 %. 

Мінская – 45,4 % запаведнікі і НП 

Магілёўская – 55 % заказнікі мясцовага значэння 

 



Значэнні каэфіцыента 
прыродаахоўнага патэнцыялу 

Правінцыя Кпп. Сяр. Кпп мін. Кпп макс. 

Паазерская 1,23 0,96 1,67 

Заходне-Беларуская 1,0 0,55 1,87 

Перадпалеская 1,03 0,74 1,34 

Усходне-Беларуская 0,8 0,69 0,94 

Палеская 1,25 0,81 1,81 

РБ 1,11 0,55 1,87 



Інтэгральны паказчык 
прыродаахоўнага патэнцыялу 


